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 1من  1صفحة 

.......................... 

ِخْصَبُة َصاَرْت ُبوًرا، َراِضي الْ َالَ  ؛يرٍ َع َعَميَيا ِمن َتْغيِ َفَأْحَزَنِني َما َوقَ  يَا،ِتي َبعَد ُطوِل ِغَياٍب َعنْ يَ ُت ِإَلى َقرْ ُعدْ       
 ا ... .يَ انُ صَ غْ أَ  تْ ف  جَ  ونِ مُ ميْ وال   الِ قَ رتُ بُ الْ  ارُ جَ شْ أَ 

يُتونِ َجَمْسُت عَ         لت ِحي َة وَأْقَبَل ُتُو َفَرد  اٌخ َىِرٌم َيعَتِمُد َعَمى َعًصا َعْوَجاَء، َحي يْ َشيْ  يَفَمر  بِ  ،َمى َصْخَرٍة َأَتَأم ُل َأشَجاَر الز 
َراَء، َيَرى أَْىُمَيا َضًة َخضْ ِريَن َعاًما َروْ ُذ ِعشْ ُمنْ  َيَة ال ِتي َتَراَىا َخَراًبا، َكاَنتْ َقرْ ِإن  َىِذِه الْ » َجَمَس، ثُم  تََني َد َوَقاَل: َنْحِوي،

َباُب َييْ  ثُم   ،َفْمِحَيا، َيْسُقوَنَيا ِبَعَرِقِيمْ و  اأَلْرض  َمِة َعاَدَة ِفي ِخدْ الس   َمِديَنِة َطَمًعا ِفي الْ  ىَيْنَسمُّوَن ِإلَ َض و ُجُروَن اَلرْ َشَرَع الش 
اْلَبر اَقَة َستَْفَتُح َلُيْم َباَب الن ِعيِم، َسَكُنوا اْلُبُيوَت اْلَقصِديِري َة َعَمى َىَواِمِش اْلُمُدِن، َصاُروا  اأَلْضَواءَ وا َأن  ِاْعتََقدُ  .َحَياِة الن اِعَمةِ الْ 

 واْلَعاِفَيَة ِباْلِعم ِة... الط ْمَق ِبُدَخاِن اْلَمَصاِنِع،ِاْسَتْبَدُلوا اْلَيَواَء  َيْشَتُروَن َبْل َيْشَتُيوَن اْلَفَواِكَو واْلُخَضَر َبعَد َأْن َكاُنوا َيِبيُعوَنَيا،
يُتوِن َتسْ   «.َعوَدَتُيمْ  َتِغيُث، ِإن َيا َصاِمَدٌة، َصاِمَتٌة، تَْنَتِظرُ ُانُظْر َيا َوَلِدي، َأْشَجاُر الز 

 عن مصطفى لطفي المنفلوطي )بتصرف(                                                                                                                    
 األسئلــــة

 قاط(ن 3) ـم:حـول الفه أ(
 .ّصِ من  ا لِ بً اسِ نَ ا مُ انً وَ نْ عُ  عْ ضَ  -1
 ؟مْ يُ تَ يَ رْ قَ  ابُ بَ الش   رَ جَ ا ىَ اذَ مَ لِ  -2
 .ِإْنَشاِئكَ  نْ مِ  ينِ تَ مَ مْ ي جُ ا فِ مَ يُ فْ ظِّ وَ  م  ثُ  ،اَْلَمَرض   – َبَدأَ  :تينِ يَ الِ الت   ينِ تَ مَ مِ كَ الْ  ا ِلَكلِّ َكِمَمٍة ِمنَ فً ادِ رَ مُ  ّصِ ِاسَتْخِرْج من الن   -3

 

 قاط(ن 3) ة:ـحـول اللغ ب(
 .اءَ وَ ضْ ألَ اَ  - َاأَلْرض   :ّصِ ي الن  فِ  ط  خَ  وُ تَ حْ ا تَ مَ  بْ رِ عْ أَ  -1
  .هََّد (نَ و ي، َجَلَس، ث مَّ تَ ) َأقَبَل َنحْ : بِ ائِ غَ الْ ى ن  ثَ مُ الْ  ةِ يغَ صِ  ىلَ إِ  ةَ يَ الِ الت   ةَ ارَ بَ عِ الْ  لِ وِّ حَ  -2
 :الن ّصِ ا بِ ينً عِ تَ سْ مُ  لَ وَ دْ جَ الْ  لِ ِامْ  -3

 ودد  مْ مَ  م  سْ ا   فوَ جْ أَ  ل  عْ ف   ةسَ مْ خَ الْ  ال  عَ فْ األَ  نَ م   ل  عْ ف   ورص  قْ مَ  م  سْ ا  

    

 ؟" ةيَ رْ قَ لْ اَ "  :ةِ مَ مِ ي كَ فِ  َمْرُبوَطةً  اءُ الت   تِ بَ تِ ا كُ اذَ مَ لِ  :إمالء -4
 

  قاط(ن 4): الوضعية اإلدماجية( ج
 .ةٌ يطَ سِ بَ و  ةٌ ئَ ادِ ىَ  يوِ فِ  اةُ يَ حَ والْ  ،ثِ وُّ مَ الت   نَ مِ  ةٌ يَ الِ خَ  وُ تُ يئَ بِ  ،يلٌ مِ جَ  لرِّيفُ اَ    
ُأْسُموًبا  افً ظِّ وَ ، مُ يوِ فِ  َش يْ عَ الْ  كَ ئِ الَ مَ زُ لِ  ابً بِّ حَ مُ ، يفِ ي الرِّ فِ  ةِ يعَ بِ الط   الَ مَ ا جَ ييَ فِ  فُ صِ تَ ( اسطر   12إلى  8 نْ م  ) ةً رَ قْ فِ  بْ تُ كْ اُ    

ِبيًّا.  َتَعجُّ

 صفحة  3 من  10




